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1. Introdução
Em 2020, diante de uma crise social grave, consequência da pandemia de

COVID-19, houve uma intensificação na preocupação com os cuidados

em saúde mental (SM), pela possibilidade dos impactos psicossociais

superarem a capacidade de enfrentamento da população. (1)

Durante o período pandêmico, os profissionais precisaram readequar seus

atendimentos e fornecer ferramentas de suporte emocional para abranger

as queixas relativas ao sofrimento mental, um dos maiores sintomas

encontrados nos pacientes frente às medidas de distanciamento

recomendadas pela Organização Mundial de Saúde. (2)



Nesse tocante, a equipe multiprofissional tem um papel fundamental no

ordenamento desse serviço, integrando a Atenção Primária à Saúde

(APS) com os centros de atenção secundária. Os problemas

escancarados pela pandemia, seja a escassez de recursos e

investimentos, desarticulação do sistema ou a falta de estratégias

interprofissionais, tornam evidente a emergência de um maior enfoque nos

modelos de melhoria, gerenciamento e processos de educação,

possibilitados por estratégias de apoio matricial bem estruturados para a

APS. (3, 4, 5)

Monitorar as medidas adotadas no cuidado à SM e apontar os resultados

obtidos a partir dessas estratégias, torna-se uma prioridade, na medida

em que isso possibilita o incremento em maior escala das medidas

viáveis, além de determinar as limitações encontradas nesse processo,

garantindo melhores resultados futuros. (6)

O presente estudo objetiva analisar a percepção dos profissionais da

saúde com relação às alterações nas práticas de cuidado à saúde mental

na atenção básica e como tem sido confrontar essas transformações em

um período de pandemia, e consequente crise humanitária e sanitária.

Pretende-se também, identificar quais as estratégias adotadas nesse

contexto para garantir a universalidade, integralidade e equidade na

abordagem à saúde mental nas unidades de APS.

2. Materiais e métodos
O presente estudo será realizado no município de Campinas-SP, em

quatro Unidades Básicas de Saúde (UBS): Centro de Saúde São Marcos,

Centro de Saúde do Parque São Quirino, Centro de Saúde Dr. Cássio

Raposo de Amaral e Centro de Saúde Barão Geraldo. A partir dessa

amostra, busca-se comparar as estratégias adotadas com públicos

distintos do ponto de vista socioeconômico.

2.1 Coleta de dados
A coleta de dados será feita a partir da seguinte abordagem:

Médicos generalistas e/ou especialistas que trabalham nas UBS e



trabalhadores da equipe multiprofissional, de distintas áreas de formação,

envolvidos com o cuidado em saúde mental serão convidados a participar de uma

entrevista semi-estruturada elaborada previamente, contendo questões abertas e

fechadas, visando identificar e comparar as distintas abordagens à saúde mental

dos trabalhadores da saúde (7).

3. Atividades realizadas
Durante o período, foi possível manter o levantamento bibliográfico e encontrar na

literatura novas pesquisas que reforçam a necessidade de mais informações sobre

o tema da pesquisa.

Além disso, novas perguntas foram acrescentadas ao questionário visando

contemplar ainda mais o tema abordado, trazendo mais ênfase para o aspecto da

Integralidade no cuidado e do Cuidado em Rede, conceitos já abordados pelo

presente estudo. Essas questões envolvem o papel das redes de atenção

secundária e os serviços de apoio matricial durante o período da pandemia de

COVID-19.

No presente momento, cabe destacar, as entrevistas têm sido realizadas nos

Centros de Saúde supracitados e poderão lançar luz à experiência concreta dos

profissionais de saúde que atuaram na linha de frente da Atenção Primária. A

análise dos dados, bem como as conclusões do trabalho, serão apresentadas no

XXX Congresso de Iniciação Científica.
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